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 Saudaraku yang dimuliakan Allah, sungguh benar apa yang telah disabdakan oleh 

Nabi kita shallallahu `alaihi wasallam:

ُ ُ َُْ ْ ْ َ َ ُ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ َّ َ َّ َّشْھر كالجمعة وتُكون الجمعة كالیوم ویُكون َ َّشْھر ویُكون ال َال تقوم الساَعة حتى یتقارب الزمان فتُكون السنة كال ْ َ َ ُ ِ َ ُ َ َّ َ َ ََّ ُ َ ُ َ َ َ َِ ُ ِ ُ
َُ َْ َ ِالیوم كالساَعة وتُكون الساَعة َكاْحتراق السعفةَ َ َّ ِ َّ ِ َّ ْ ََ َ ُِ

 “Kiamat �dak akan datang hingga waktu saling mendekat, setahun seakan sebulan, 

sebulan seakan sepekan, sepekan seakan sehari, sehari seakan satu jam, dan sejam 

seakan selembar daun kurma”. [HR. Imam Ahmad No.10521 dan Imam Tirmizi No. 2254, 

hadits shahih].

 Tanpa terasa kita sekarang telah menapaki bulan Sya'ban yang merupakan pintu bagi 

bulan Ramadhan, bulan yang penuh berkah. Tentunya ini merupakan nikmat dari Allah 

yang betapa patut kita syukuri.

 Begitu banyaknya musibah dan azab Allah di dunia ini, namun Allah masih 

memberikan kesempatan untuk kita bertaubat dan memperbaiki diri.

 Saudaraku yang dimuliakan Allah, bulan Sya'ban adalah bulan yang mana amalan para 

hamba diangkat kepada Allah. Dan merupakan sunnah Nabi, adalah memperbanyak 

puasa di bulan Sya'ban.

EDISI 53, 6 Sya’ban 1440 H/ 12 April 2019 M



Dari shahabat Usamah Bin Zaid -radhiyallahu 'anhu- berkata:

َ َ َْ ُ ْ َََّ ُ َ َ ْ َ َ َ ُّشھور ما تصوم من َشعبان قال: «ذلك َشْھر یغفل الناس َعنھ بین َ ْیا رسول هللا: لم أرك تصوم َشْھرا من ال َ ُ َ ِ َ َ ْ ِ ُ ُ ِ ُُ ٌ َ ِ ً َ ُْ ُ
َ َ َ ُ َ َ ََ َ َْ َ ُ ُ َ ِ«رجب ورمضان، وھو َشْھر ترفع فیھ األْعمال إلى رب العالمین، فأحب أن یرفع َعملي وأنا صائمَ َ ِ َ ُ ِ ِ َ ُ ِ ِ ََ َ ْ ُّ ّ َ َ ُ ْ َ َ َ َ َ ٍ َِ ِ ٌٌ

 “Wahai Rasulullah, aku �dak melihat engkau berpuasa di sebuah bulan seper� puasa 

engkau di bulan Sya'ban? Maka beliau menjawab: “Sya'ban adalah sebuah bulan antara 

Rajab dan Ramadhan yang banyak menusia melalaikannya. Dan ia adalah sebuah bulan 

yang amalan para hamba di angkat kepada Allah pengatur alam semesta di dalamnya, 

maka aku senang amalanku diangkat dan aku sedang berpuasa”.

Dari 'Aisyah-radhiyallahu 'anha-menyatakan:

َ َ َ ََ ُّْ ََّ َُّ ْ ُ ُ َ َ ْ ِوما رأیُت رسول � صلى � َعلیھ وسلم استكمل صیام َشْھر قط إال رمضان، وما رأیتھ في َشْھر أكثر منھ َ ِ ْ َ َ ْ َ ِ ْ َ ِ َ ُْ َ ََ ٍ َ َ َ َ َ ٍ ِ َ َ َّ َّ َ َِ َ َ ُ

َصیاما في َشعباَن ْ ِ ًَ ِ

 “Dan aku �dak pernah melihat Nabi berpuasa satu bulan penuh kecuali bulan 

ramadhan. Sebagaimana aku �dak pernah melihat beliau lebih banyak berpuasa 

daripada bulan Sya'ban”. [Bukhari dan Muslim]

 Dalam lafaz Imam Muslim disebutkan “bahwa Nabi berpuasa di bulan Sya'ban kecuali 

sedikit”. Maksudnya, beliau berpuasa di sebagian besar hari-hari dalam bulan Sya'ban.

Dari sahabat Abu Musa al 'Asy'ari menyatakan bahwa Nabi bersabda:

َ َ َّْ ّ َ َ َ ََّ َ َْ َ ِإن � تعالى لیطلع في لیلة النْصف من َشعبان فیغفر لجمیع خلقھ إال لمْشرك أو مَشاحنَّ ْ ٍ ِ ِ ِ ِ َ ِ ِ َ َ ْ ِ ِ ِ ِ ْ ِ ِ َ َُ َُ ُ ُِ ِ ٍِ ِ

 “Sesungguhnya Allah akan muncul di malam nishfu Sya'ban kemudian mengampuni 

semua makhluk-Nya kecuali orang musyrik atau orang yang bermusuhan”. [HR. Amad 

dan Ibnu Maajah No. 1380, dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani].
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Al-Imam Ibnu Rajab menyebutkan:

صیامھ كالتمرین على صیام رمضان لئال یدخل في صوم رمضان على مشقة و كلفة بل قد تمرن على الصیام و 

اعتاده ووجد بصیام شعبان قبلھ حالوة الصیام و لذتھ فیدخل في صیام رمضان بقوة و نشاط

لما كان شعبان كالمقدمة لرمضان شرع فیھ ما یشرع في رمضان من الصیام و قراءة القرآن لیحصل التأھب  *

 .لتلقي رمضان و ترتاض النفوس بذلك على طاعة الرحمن

 “Berpuasa di bulan Sya'ban merupakan la�han untuk puasa bulan Ramadhan. Agar 

�dak terasa berat dengan puasa di bulan Ramadhan tatkala ia telah membiasakan 

dirinya dengan puasa di bulan Sya'ban. Manakala ia telah terbiasa dengan puasa Sya'ban 

dan telah merakasan manis dan lezatnya puasa, maka ia menghadapi Ramadhan dengan 

penuh semangat dan kekuatan. 

 Karena bulan Sya'ban merupakan pintu pembuka bulan Ramadhan, maka dianjurkan 

memperbanyak ibadah di dalamnya dari ibadah-ibadah yang dianjurkan pada bulan 

Ramadhan. Seper� memperbanyak puasa dan membaca Al-Qur'an. Sehingga jiwa ini 

telah siap untuk bertemu dengan bulan Ramadhan dan telah terbiasa dengan ketaatan 

kepada Allah Ar-Rahman.”  [lihat: kitab Lathoiful Ma'arif, karya Ibnu Rajab].

 Merupakan petunjuk ulama salaf adalah bersungguh-sungguh dengan ibadah di bulan 

Sya'ban. Bahkan sebagian mereka ke�ka sudah masuk bulan Sya'ban menyatakan telah 

datang bulan pembaca Al-Qur'an. Dan sebagian mereka mulai menghen�kan 

pekerjaannya di bulan Sya'ban, Sebagai persiapan untuk bulan ramadhan.

Peringatan Penting Seputar Sya`ban

 Kenda� bulan Sya`ban adalah bulan yang kita dianjurkan memperbanyak ibadah di 

dalamnya, namun se�ap ibadah yang kita lakukan hendaklah tetap dalam koridor syariat. 

Hal ini pen�ng kami sampaikan, mengingat sebagian kaum muslimin melaksanakan 

ibadah khusus dalam bulan Sya`ban tanpa didasari dalil yang maqbul (diterima) di sisi 

syariat.



 Seper� halnya mengkhususkan malam nisfu Sya'ban dengan shalat berjamaah di 

masjid dan siangnya dengan puasa khusus yang dinamakan puasa nisfu Sya`ban, maka 

para ulama ahli hadits telah menerangkan bahwa �dak ada satu pun hadits yang shahih 

sanadnya kepada Nabi dan Shahabatnya dalam hal ini.

 Di antaranya apa yang diterangkan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya 'ilalul 

mutanaahiah`, dan Imam Al-'Iroqi serta Imam Ibnu Rajab dalam kitabnya 'Lathoiful 

ma'arif'. Begitu pula yang dijelaskan ahli hadis abad kini, syaikh Al-Albani dalam Ad-

Dha`ifah dan Dha`if At-Targhib. Serta banyak para ulama lainnya yang menerangkan 

perkara semisal.

 Oleh karenanya, mari kita hidupkan bulan sya`ban dengan hal-hal yang maqbul 

(diterima) di sisi syariat, mulai dari memperbanyak puasa dan ibadah lainnya, tanpa 

mengkhususkan pada waktu tertentu dan dengan kaifiyat tertentu tanpa keterangan 

yang shahih dari syariat.

 Dan hendaknya kita berdoa kepada Allah agar memberkahi waktu dan kesehatan kita 

di bulan Sya'ban ini, dan semoga kita dipertemukan dengan bulan Ramadhan tahun ini, 

guna menuai pahala yang banyak dari sisi Allah sebagai perbekalan yang besar bagi negeri 

akhirat kelak. 

Baarokallahufiikum....
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Simpanlah bule�n ini dengan baik, karena di dalamnya terdapat ayat Al-Qur’an dan Hadits 

Rasulullah   ملسو هيلع هللا ىلص
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